ne voorwaarrden Led &Le
ed B.V.
Algemen
Artikel 11: definities
In deze algemene voorwaarden
v
n ("voorwaa rden") word
dt verstaan onder: Led & Led : de besloten
vennoottschap Led & Led BV, gevestigd te A
Alblasserdam
m; Koper: de Persoon meet wie Led & Led een
Overeen
nkomst heefft gesloten of met wiee Led & Led ter zake in onderha ndeling is; Persoon:
natuurlijjke of rechtsspersoon of vennootsch ap zonder rechtspersoonlijkheid; Paartijen: Led & Led en
Koper; O
Overeenkomsst: elke overeenkomst tuussen Partije
en strekkende
e tot het leveeren van zakken en/of
het verleenen van dieensten door Led & Led een/of het verrrichten van enige anderre prestatie door Led
& Led , elke wijziging of aanvulling
a
vvan deze overeenkom
o
st, alsmedee alle feite
elijke en
rechtshaandelingen teer voorbereiding en ter uuitvoering vaan deze overreenkomst, aaanbiedingen
n van Led
& Led daaronder beegrepen; Pro
oducten: allee zaken en/of diensten en/of ande re prestaties die het
n een Overe
eenkomst; CConsument: natuurlijke persoon diee niet hande
elt in de
onderweerp zijn van
uitoefen
ning van een beroep of be
edrijf.
Artikel 22: algemeen
Deze vo
oorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere alg
gemene vooorwaarden, op alle
Overeen
nkomsten vaan toepassing. Alle bedinngen in deze
e voorwaard
den zijn niett alleen gem
maakt ten
behoevee van Led & Led , ma
aar ook tenn behoeve van haar bestuurders
b
en aandeellhouders,
respectieevelijk alle Personen
P
die
e voor Led & Led werkzaaam zijn, resspectievelijk alle Persone
en die bij
de uitvoering van eeen Overeenkkomst door LLed & Led zijjn ingeschakeld, respectiievelijk alle Personen
P
L & Led aaansprakelijk zou kunnen zijn. Indien op enige be
epaling in
voor wieer handelen of nalaten Led
de Overeenkomst en/of deze vo
oorwaarden geen beroe
ep kan worde
en gedaan, oom welke re
eden dan
ook, wo
ordt aan deeze bepalingg qua inhouud en strekking een zo
oveel mogellijk overeenkomstige
betekenis toegekend
d, en wel zod
danig, dat daaarop wel ee
en beroep ka
an worden ggedaan. De eventuele
e
nietigheid van een deel
d
van de Overeenkom
mst en/of de
eze voorwaa
arden laat d e geldigheid
d van het
overige deel van de
d Overeenkomst en/oof deze voo
orwaarden onverlet.
o
Inndien Led & Led in
voorkom
mend geval niet
n verlangt dat deze vooorwaarden strikt worde
en nageleefd , brengt dit niet mee
dat Led & Led het recht
r
zou verliezen om iin toekomstiige, al dan niet
n soortgellijke, gevallen wel de
strikte n
naleving van
n deze voo
orwaarden tte verlangen
n. Ingeval deze
d
voorwaaarden ook worden
opgemaakt in een andere
a
taal dan de Nedderlandse, is de Nederlandse tekst bbij verschille
en steeds
beslissen
nd.
Artikel 33: aanbiedinggen, totstandkoming ovvereenkomstt
Alle aanb
biedingen vaan Led & Led
d zijn vrijblijvvend. Led & Led
L heeft he
et recht haarr aanbieding binnen 3
werkdaggen na ontvaangst van de
e aanvaardinng te herroe
epen. Een Ovvereenkomstt wordt geacht eerst
tot stand te zijn geekomen wan
nneer (a) Leed & Led haaar aanbod niet heeft herroepen binnen
b
3
werkdaggen na ontvaangst van de
e aanvaardinng door Koper; dan wel (b) Led & Leed een opdrracht van
Koper schriftelijk heeeft aanvaa
ard; dan weel (c) Led & Led een aanvang
a
heeeft gemaaktt met de
uitvoerin
ng van de Ovvereenkomstt.
Artikel 44: prijzen
De prijzzen zijn geb
baseerd op kostprijsbeepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeen
nkomst. Indieen in deze fa
actoren na hhet sluiten vaan de Overee
enkomst docch voor de aflevering
a
een wijziging optreedt zonder da
at Led & Ledd daarop in re
edelijkheid invloed kan uuitoefenen, heeft
h
Led
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& Led heet recht de daaruit
d
voorttvloeiende k osten aan Ko
oper door te
e berekenen.. Indien de verhoging
v
meer bedraagt dan
n 10% dan wel plaatssvindt binne
en drie ma
aanden na het sluiten van de
Overeen
nkomst, is Ko
oper gerechttigd de Overreenkomst door een schrriftelijke ver klaring te on
ntbinden.
Dit rechtt op ontbinding geldt nie
et indien de vverhoging ge
ebaseerd is op
o de wet.
Artikel 55: betaling
Betaling van facturen van Led & Led dient tee geschieden
n binnen 14 dagen
d
na facctuurdatum of zoveel
hriftelijke
eerder aals is overeeengekomen. Wanneer KKoper geen Consument is, heeft hijj zonder sch
toestemming van Led
L
& Led geen
g
recht op verreke
ening of opsschorting. KKoper is, zonder dat
ingebrekkestelling is vereist, in verzuim dooor het versttrijken van de
d betalingsstermijn. Tijd
dens zijn
verzuim is Koper ovver de open
nstaande voorderingen een
e vertragingsrente va n 1% per maand
m
of
gedeeltee van een maand
m
verscchuldigd, tennzij Koper een
e Consum
ment is, in w
welk geval Koper
K
de
wettelijkke rente verrmeerderd met
m 2% verscchuldigd is. Bij buitenge
erechtelijke iinvordering is Koper,
naast dee hoofdsom en
e de vertraggingsrente, aalle redelijke
e kosten ter verkrijging
v
vaan voldoenin
ng buiten
rechte vverschuldigd.. De buitenggerechtelijkee kosten worrden berekend op basis van hetgee
en op dat
momentt in de Nederlandse incassopraktijk ggebruikelijk is. Momente
eel is dit de bberekeningsmethode
volgens het Rapportt Voor‐werk II. Indien Ledd & Led echter hogere kosten
k
ter inncasso heeft gemaakt
men de werkelijk gemaa
akte kosten voor vergo
oeding in
die redeelijkerwijs noodzakelijk waren, kom
aanmerkking. De ko
osten van gerechtelijke
g
e invorderin
ng zijn niet beperkt toot de te liquideren
procesko
osten, doch
h zullen integraal voorr rekening van
v
Koper zijn indien deze gehe
eel of in
overweggende mate in
i het ongeliijk wordt gessteld. Naar aanleiding
a
van een daartooe strekkend
d verzoek
van Led & Led , daat zowel voo
orafgaand aaan als tijden
ns de uitvoe
ering van dee Overeenko
omst kan
wel zekerheiid stellen
worden gedaan, zal Koper een gehele of geedeeltelijke aanbetaling doen dan w
voor de nakoming vaan zijn betalingsverplichttingen.
Artikel 66: levertijd, levering, risicco
De doorr Led & Led opgegeven levertijdeen gelden stteeds bij be
enadering een zullen nim
mmer te
beschou
uwen zijn als fatale termijnen. Tenzij Koper een Consument
C
is, geschiedtt levering af magazijn
("ex worrks", conform
m de Incoterms 2000). Heet risico van verlies, bescchadiging of waardeverm
mindering
gaat oveer op Koper op
o het mome
ent van aflevvering van de
e Producten..
Artikel 77: eigendomssvoorbehoud
Led & Leed behoudt zich
z de eigen
ndom voor vvan alle gelevverde en te leveren
l
Prodducten totda
at de prijs
hiervoorr geheel is voldaan.
v
De voorbehoudden eigendom
m geldt teve
ens voor de overige vorrderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW
B die Led & Led tege
en Koper he
eeft of zal vverkrijgen. Zolang
Z
de
eigendom van de Producten niet op Koper iss overgegaan, mag deze de Producteen niet verpanden of
aan een derde enig ander recht daarop verllenen. Indien
n Koper teko
ortschiet in dde nakomingg van zijn
verplichttingen jegen
ns Led & Led
d of Led & LLed goede grrond geeft te vrezen datt hij hierin tekort
t
zal
schieten
n, is Led & Leed gerechtigd
d, zonder datt hiertoe eniige nadere machtiging
m
vaan de zijde van
v Koper
is vereist, de onder eigendomsvvoorbehoud geleverde Producten
P
terug te (latenn) nemen, waar
w
deze
H
zal KKoper alle medewerking
m
verlenen. D
De kosten ve
erbonden
Producteen zich ook bevinden. Hiertoe
aan de tterugnemingg zijn voor rekening
r
vann Koper, eve
enals de ove
erige schadee die Led & Led lijdt
doordat geen wedeerzijdse nakkoming van de Overee
enkomst plaatsvindt. Dee genoemde
e kosten
belopen ten minste 15% van de koopprijs.
k
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Artikel 88: overmachtt
Onder o
overmacht ("niet‐toereke
enbare niet‐nnakoming") wordt hier verstaan:
v
elkke niet aan de
d schuld
in subjeectieve zin van
v Led & Led te wijteen omstandigheid die maakt
m
dat hhet voor Le
ed & Led
onmogelijk of praktissch te bezwa
aarlijk is om haar verbinttenis of een gedeelte daaarvan na te komen
k
of
verder n
na te komeen. In geval van overm
macht is Led & Led gerrechtigd de nakoming van
v haar
verbinteenis of een
n gedeelte daarvan oop te scho
orten en kan Koper geen nako
oming of
schadeveergoeding vorderen. Alss de periodee van overmacht langer duurt dan tw
wee maanden, is elk
der Parrtijen bevoeegd de Ovvereenkomstt geheel of
o gedeeltelijk te onttbinden zon
nder tot
schadeveergoeding geehouden te zijn, met dieen verstande
e dat indien Led & Led hhaar verbinte
enis voor
of na heet intreden van de ove
ermacht geddeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeftt op een
evenredig deel van de prijs. Led
d & Led heeeft ook het recht
r
zich op
p overmachtt te beroepe
en indien
deze intrreedt nadat zij haar verb
bintenis had m
moeten nako
omen.
Artikel 99: onderzoekk en klachten
n
Bij aflevvering van de Productten is Kopeer verplicht nauwkeurig
g te onderrzoeken of te laten
onderzoeken of dezze in alle op
pzichten aann de Overee
enkomst bea
antwoorden.. Koper kan er geen
beroep m
meer op doeen dat de afggeleverde Prooducten niett aan de Overeenkomst bbeantwoorde
en indien
hij Led & Led daarvvan niet binn
nen bekwam
me tijd nadatt hij dit heefft ontdekt oof redelijkerw
wijze had
behoren
n te ontdekkeen, kennis he
eeft gegevenn. Wanneer Koper geen Consument is, dient hij zichtbare
gebreken binnen 7 dagen
d
na afle
evering aan Led & Led te
e melden en onzichtbaree gebreken binnen
b
14
dagen naadat hij dezee heeft ontde
ekt of redelijjkerwijze had
d behoren te
e ontdekken.. Wanneer Koper
K
een
Consument is, dient hij gebrekken binnen 2 maanden na de ontd
dekking te m
melden. Kop
per dient
schriftelijk te klagen
n respectieve
elijk zijn moondelinge klaacht onverwijld schrifteliijk te bevesttigen. De
klacht diient een zo gedetailleerd
g
d mogelijke oomschrijvingg van het geb
brek te bevattten, zodat Led
L & Led
in staat is adequaatt te reagere
en. Koper zaal alle voor het onderzo
oek van de klacht nood
dzakelijke
medeweerking verlen
nen. Eventue
ele rechtsvo rderingen dienen op strraffe van ve rval van alle
e rechten
uiterlijk 1 jaar na tijd
dige meldingg van een klaacht aanhanggig te zijn ge
emaakt. In affwijking hiervvan geldt
een verjaringstermijn van 2 jaarr na de genooemde meldiing wanneerr Koper een Consument is en zijn
rechtsvo
orderingen en
e verweren gegrond zijnn op feiten die
d de stellin
ng zouden reechtvaardige
en dat de
Producteen niet aan de
d Overeenkkomst beantw
woorden.
Artikel 110: aansprakkelijkheid en vrijwaring
Behoudeens voor zovver bepalinge
en van dwinggend recht ziich hiertegen
n verzetten, geldt ter zakke van de
aansprakkelijkheid van Led & Led voor schadee die door Ko
oper en/of derden
d
wordtt geleden en
n ter zake
van de vvrijwaring vaan Led & Led
d door Kopeer de volgende regeling. De totale aaansprakelijkkheid van
Led & LLed uit welken hoofde
e ook is be perkt tot het
h bedrag waarop
w
de door haar gesloten
aansprakkelijkheidsveerzekering in
n het desbettreffende ge
eval aanspra
aak geeft, veermeerderd met het
bedrag vvan het eigen
n risico dat volgens
v
de poolisvoorwaarden niet ten
n laste van dde verzekeraa
ars komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krrachtens de
e genoemdee verzekering mocht
plaatsvin
nden, is de totale
t
aansp
prakelijkheidd van Led & Led uit welken hoofde ook beperkkt tot het
bedrag vvan de netto
o factuurwaa
arde van de Producten die
d de schade
e hebben veeroorzaakt. Led & Led
is uitsluitend gehoud
den tot vergoeding van sschade aan personen
p
en
n aan zaken aals omschrevven in de
orwaarden van
v
haar aa
ansprakelijkhheidsverzeke
ering. Led & Led is duus onder meer
m
niet
polisvoo
aansprakkelijk voor gevolgscha
ade, bedrijffsschade, stagnatiescha
ade, gederffde winst, gemiste
besparin
ngen, schadee als gevolgg van aansppraken van afnemers van
v Koper, verlies van klanten,
verminderde goodw
will en reputa
atieschade. O
Onverminderd hetgeen hiervoor
h
is bbepaald, is Led & Led
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voor Pro
oducten die zij
z van derde
en heeft betrrokken, niet verder aansprakelijk dann deze derde
en jegens
Led & Leed . Led & Leed is niet aansprakelijk vvoor tekortkkomingen van derden diee zij bij de uitvoering
u
van een
n Overeenko
omst heeft ingeschakeld
i
d. Voor zove
er nakoming
g door Led & Led niet blijvend
onmogelijk is, ontstaaat aansprakkelijkheid vaan Led & Led
d wegens ee
en toerekenbbare tekortkkoming in
de nakoming van eeen verbinten
nis slechts inndien Koper Led & Led onverwijld
o
sschriftelijk in gebreke
heeft geesteld onder nauwkeurigge opgave vaan de aard van
v de tekortkoming en daarbij een redelijke
termijn vvoor herstel van de teko
ortkoming heeeft gesteld en Led & Led ook na verrloop van die termijn
toereken
nbaar tekortt blijft schie
eten in de nakoming van
v haar verbintenis. Vooorwaarde voor het
ontstaan
n van enig reecht op schad
devergoedinng is steeds dat
d Koper de schade onveerwijld, doch
h uiterlijk
14 dagen nadat Kop
per bekend is gewordenn met de schade of daa
armee redeliijkerwijs bekkend had
moeten worden, sch
hriftelijk aan Led & Led m
meldt. Eventu
uele rechtsvorderingen ddienen op sttraffe van
verval vaan alle rechtten uiterlijk 1 jaar na tijddige melding van de scha
ade aanhanggig te zijn gem
maakt. In
afwijkingg hiervan geldt een verja
aringstermijnn van 1 jaar na
n de genoem
mde meldingg wanneer Koper
K
een
Consument is. Koperr dient Led & Led te vrijw
waren voor schade die bij of in verba nd met de uitvoering
u
van de O
Overeenkom
mst aan derden wordt tooegebracht. Wanneer Ko
oper een Connsument is, zal hij in
zijn verh
houding tot Led
L & Led niiet verplicht zijn de schaade die door derden worrdt geleden voor een
groter d
deel te drageen dan waarrtoe Koper oop grond vaan de wet ve
erplicht zou zijn. Koper dient de
redelijkee kosten van
n verweer teggen aanspraaken van derrden aan Led
d & Led te veergoeden. Led & Led
zal zich niet beroepeen op een beperking va n haar aansprakelijkheid
d, en Koper zal niet verp
plicht zijn
Led & LLed te vrijwaaren, voor zover
z
de schhade het recchtstreekse gevolg is vaan opzet of bewuste
roekeloo
osheid van Leed & Led of tot
t haar bed rijfsleiding behorende
b
le
eidinggevendde ondergescchikten.
Artikel 111: toepasselijk recht en bevoegde rrechter
De rechttsverhoudingg tussen Parrtijen wordt beheerst do
oor het Nede
erlandse reccht, met inbe
egrip van
het Weeens Koopverdrag. Beho
oudens voorr zover bepaalingen van dwingend recht zich hiertegen
h
verzetten, zullen allle geschillen
n die tussenn Partijen mochten
m
ontsstaan naar aanleiding van
v of in
verband met een Ovvereenkomsst en/of dezee voorwaard
den in eerste
e instantie bbij uitsluitingg worden
beslechtt door de Recchtbank Rottterdam (boddemprocedures) dan well de Voorzienningenrechte
er van de
Rechtbank Rotterdaam (korte ge
edingen en andere voorlopige maa
atregelen). Inndien Led & Led als
eisende partij optreeedt, heeft zij de optie dee zaak aanhangig te make
en bij de rec hter van de woon‐ of
vestiginggsplaats van Koper dan wel
w bij enige andere bevo
oegde rechte
er.
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